
Provoz školy a distanční výuka od 4. 1. 2021 
 

Vážení rodiče, zákonní zástupci našich žáků, 

jelikož se situace s onemocněním COVID-19 v ČR nelepší a školy se 4. ledna 2021 

otevřou jen částečně, přinášíme základní informace. 

Ve škole mohou být přítomni pouze žáci 1. a 2. ročníku. 

S žáky 3.-9. ročníků opět „najíždíme“ na on-line (neboli dálkovou) výuku.                       
Je nám jasné, že ani nejdokonalejší on-line výuka, nejdokonalejší technika a super rychlý 

internet nemůže plnohodnotně prezenční výuku nahradit, nicméně se chceme pokusit o co 

nejefektivnější systém práce s našimi žáky.  

 

Hlavním a stěžejním pilířem dálkové výuky budou opět videokonference, které budeme opět 

organizovat v rámci naší domény www.komenska.com a díky aplikaci Google Meet. Obecně 

chceme v co největší míře kopírovat rozvrh jako při prezenční výuce. Výukové předměty jsme 

rozdělili v závislosti na četnosti pořádání videokonferencí do čtyř kategorií: 

1. Hlavní předměty (M, ČJ a cizí jazyky) – videokonference budou probíhat dle 

pravidelného celoročního rozvrhu jednotlivých tříd, 

2. Předměty, které mají žáci 2 hodiny týdně – převážně přírodovědné předměty 

(Z,D,F,Př,Ch) - videokonference budou probíhat 1x týdně (vyučující určí jednu ze dvou 

hodin v pravidelném celoročním rozvrhu), 

3. Jednohodinové předměty Inf, Ov, VkZ, Pvp  a některé přírodovědné předměty – 

videokonference budou probíhat 1x za 14 dnů (určí opět vyučující), 

4. Výchovy (Pč, Vv, Tv, Hv) – jednotliví vyučující budou žákům zadávat projektové nebo 

tematické úkoly, též praktické úkoly, ale též možnost 1x za 14 dnů videokonference. 

5. Třídnické hodiny   - pokračují pravidelně 1x týdně jako probíhaly v předešlé situaci 

v listopadu loňského roku. 
 

Poznámky k videokonferencím: 

- Dle novely školského zákona ze dne 25. 8. 2020 upozorňujeme, že „distanční 

výuka“ je pro všechny žáky povinná a při neúčasti žáků na videokonferencích 

budou vyžadovány omluvenky. Jako omluvenky budou akceptovány především 

tyto důvody:  

1. špatné technické vybavení (v domácnosti není notebook či 

internet), 

2. více sourozenců v rodině, tudíž nutnost sdílet jedno zařízení, 

3. nemoc či návštěva a ostatní důvody jako při prezenční výuce 

ve škole, 

4. individuální výuka např. s asistentem pedagoga a dalšími 

pedagogickými pracovníky školy. 

- Rozvrh videokonferencí bude zveřejněn na webu jednotlivých tříd. 

- Při velkém počtu žáků ve třídě možno některé on-line hodiny rozdělit na poloviny 

a videokonference vést vždy jen s polovinou třídy- vzít ale v potaz, jaký je cíl hodiny, 

kolik žáků se skutečně účastní výuky, kdo má individuální výuku apod. 

 

http://www.komenska.com/


Hlavní komunikační platformou zůstává e-mail v naší doméně www.komenska.com. Každý žák 

a pracovník školy má stejnou formu e-mailu: jméno.příjmení@komenska.com. V případě 

problémů      s e-mailem kontaktujte pana Blaževiče nebo pana Hendrycha. 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zákonní zástupci budou kontaktováni 

školním poradenským pracovištěm, které navrhne v případě potřeby individuální vzdělávání 

(např. pomocí asistenta pedagoga, formu a četnost setkávání, předávání úkolů apod.) 

 

Další důležité organizační informace: 

- Naše škola i nadále opět fungovat jako škola určená k zajištění nezbytné péče o děti 

od 3 do 10 let zaměstnanců kritické infrastruktury V Moravskoslezském kraji. 

Zájemci se mohou hlásit na e-mail školy: zsokom@seznam.cz nebo na telefonním 

čísle 608/625762. Začínáme již 4. ledna 2021. 

- Školní družina bude otevřena jako při běžném provozu, pouze však pro žáky 1. a 2. 

ročníku. 

- Školní jídelna bude také v provozu, nárok na dotovaný oběd mají všichni žáci (tedy 

i ti, kteří mají dálkovou výuku). Platí však, že ve školní jídelně se mohou prezenčně 

stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. 

Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním 

okénkem do jídlonosičů.  

- Žáci od 3. do 9. ročníku mají stravu automaticky odhlášenou. Ti, kteří si chtějí 

odebírat oběd do jídlonosičů, si musí oběd přihlásit individuálně přes webovou 

aplikaci nebo telefonicky do pondělí 4.1.2021 do 7.00 hodin na číslech.: 

556/730237 nebo 739/069152. 

- Opět nabízíme k zapůjčení notebooky a tablety. Nutno předem domluvit na tel. 

čísle 556/730237 nebo nejlépe přes jednotlivé třídní učitele. 
 

 

I když jsme si představovali začátek kalendářního roku ve škole úplně jinak, musíme již od 

počátku spojit všechny své síly a pokusit se prezenční výuku co nejefektivněji nahradit 

dálkovou výuku. Proto bychom Vás, zákonné zástupce, chtěli momentálně požádat, abyste 

nám v této pro nás všechny složité době pomohli v rámci svých možností s distanční (on-line) 

výukou, jelikož i sebedokonalejší on-line výuka nikdy plnohodnotně nenahradí účast dětí ve 

škole. Pojďme společně dohromady plnit naše školní motto: „Neučíme se pro školu, ale pro 

život.“ (Lucius Annaeus Seneca), aby výsledek pro naši mladou generaci byl co nejlepší a rozdíl 

mezi dálkovou a prezenční výukou naopak co nejmenší. Za to Vám předem za všechny své 

kolegyně a kolegy děkuji. 
 

 

              Úspěšný, šťastný a hlavně zdravý rok 2021 přeje Mgr. Radek Hendrych – ředitel školy 
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